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موجطرحها و وعدههابرایبازارخودرو

درخواستواممسکن
اینترنتیشد

وزیر صمت ،سازمان بازرسی ،شورای رقابت و سازمان حمایت
طرحهای جدید و وعدههایی را برای ساماندهی بازار خودرو مطرح کردند

پشتپردهکاهشنرخسودبانکی
نرخ سود بانکی مدتی است که رو به کاهش
نهاده .دلیل اولیه این موضوع ،فراهم شدن
تامین مالی بانک ها از بازار بین بانکی با نرخ
پایین تر است .نمودارهای فوق ،نرخ سود در
بــازار بین بانکی را در ماه های سال  97و 98
نشان می دهد که حاکی از افت نرخ ها تا اواخر
سال  98اســت .با این حــال ،علت اصلی این
موضوعدرنظارتجدیتربانکمرکزیبربانک
هاوموسساتاعتباریناتراز،کنترلتدریجیاز
اضافهبرداشتبانکهاوراهاندازیعملیاتبازار
بازدراینراستاریشهدارد.

بازخوانی بودجه

الزام به بودجه ریزی عملیاتی
بردبار -چندسال استکهصحبتازتحققبودجه
عملیاتی توسط دستگاه های اجرایی می شود اما
قانون بودجه 99گامی جدی دراین راستا برداشته
است .تبصره  20قانون بودجه ،همه دستگاه های
اجرایی را مکلف به شناسایی دقیق هزینه هایشان
واستقرارکاملسامانهحسابداریقیمتتمامشده
بــرای بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد (عملیاتی)
کرده است .بند الف تبصره  20قانون بودجه می
گوید :در اجــرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد،
تمامیدستگاههایاجراییموضوعماد ه()5قانون
مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت
های دولتی ،مکلف اند در سال  99با شناسایی
هزینهها به تفکیک حقوق و دستمزد ،غیرنیروی
انسانی(مستقیموغیرمستقیم)وهزینههایمراکز
فعالیت پشتیبانی بــرای استقرار کامل سامانه
حسابداریقیمتتمامشدهاقدامکنند.

بـــازگـــشـــت شـــــــورای رقــــابــــت بــه
قیمتگذاری خــودرو و تاکید وزارت
صمت بــر لــزوم بــرخــورد بــا دالالن و
مسببانگرانیخودروموجبافت 5تا
 20میلیونتومانیقیمتخودروهای
داخلی در بــازار شد .وزیر صنعت نیز
به سازمان حمایت ،شــورای رقابت و
ستادتنظیمبازارمسئولیتدادتاظرف
 24ساعت آینده بازار خودرو را سامان
دهیکنند.پسازافزایشبیمحابای
قیمت خودرو در روزهــای گذشته که
انتقادهایفراوانیرابههمراهداشت،
اقــدامــات وزارت صمت و نهادهای
مرتبط با تولید و تنظیم بــازار خودرو
شدت گرفته است .در این زمینه ،دو
شبقبلرئیسشورای رقابتازتدوین
دستورالعمل قیمت گــذاری خودرو
خبر داد که نشان می دهــد فرمول
قیمت گــذاری ،مجدد به روال سابق
خود برگشته و بر اساس سقف قیمت
تورم بخشی صنعت خودرو و بهره
هاِ ،
وری و کیفیت تولید خواهد بود .وی
دربــاره فرمول قیمت گــذاری خودرو

مثال زد و گفت :بــرای نمونه قیمت
خــودروی پراید بر اســاس این قیمت
گــذاری در مقایسه با قیمت کارخانه
حداکثر باید  20درصد اضافه شود.
رئیسشورایرقابتهمچنینبهنقش
تعداد محدودی از دالالن که بــازار را
به دست گرفته اند و سودهای کالنی
می برند اشاره کرد و گفت :در صورت
برخورد و دستگیری متخلفان بازار
خودرو شاهد ریزش قیمتها در بازار
خواهیمبود.
▪وع ــده هــای جــدیــد ب ــرای حذف
سودجویان از بازار خودرو

از سوی دیگر ،رئیس سازمان حمایت
نیزازتدویندستورالعملکنترلقیمت
خودرو خبر داد که قرار است به زودی
اجراییشود.بهگفتهتابش،دربخشی
از این دستورالعمل ،خودروسازان و
تولیدکنندگان مکلف به ارائه برنامه
تولید ماهانه طی امسال خواهند شد
و در صورت عمل نکردن به تعهدات
با آن ها برخورد می شود .در بخشی

دیگر ،خــودروســازان مکلف خواهند
شد تا برنامه فروش را به نحوی ارائه
کنند که حضور سودجویان به صفر
برسد .به عنوان مثال دسترسی به
سایت خــودروســازان بــرای ثبت نام
ها آسان خواهد شد .در حوزه شبکه
های مجازی و رسانه های دیــداری و
شنیداریآگهیدهندهخودرونیزقرار
شدهاست ،منتشرکنندهآگهیخودرو
اطمینان از وجود خودرو داشته باشد
و قیمت ها متعارف باشند و همچنین
معاوضه و قیمت توافقی در این سایت
هاممنوعخواهدشد.
وی در ادامــه ،شرایط جدید ثبت نام
خرید خــودرو را نیز اعــام کرد که بر
این اساس ،متقاضیان خودرو ،حتم ًا
باید  18ســال به بــاال و گواهی نامه
داشته باشند ضمن این که نباید قب ً
ال
ازخودروهایثبتنامیاستفادهکرده
باشندودارای پالکجارینیزنباشند.
بــه گفته وی ،سند خـــودرو بــه مدت
یک سال در رهن باقی خواهد ماند،
همچنین اگــر خــودرویــی سه مــاه به

ممنوعیت استفاده از کارت های بازرگانی دیگران
محمد اکبری  -در مجلس موادی از الیحه
اصالحقانونمبارزهباقاچاقکاالوارزازجمله
تعیین مجازات واردات یا صــادرات کاالی
بدون مجوز و همچنین معین کردن مراجع
رسیدگی به تخلفات قانون قاچاق کاال و ارز
و موارد تجدید نظرخواهی بررسی و تصویب
شد .به گزارش خراسان ،هنگام بررسی این
الیحه ،جریمه نقدی اقدام برای خروج ارز
دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین و مقرر
شد ،در صورتی که عرضه یا فروش کاالی

قاچاقازطریقفضایمجازیازقبیلشبکه
هایاجتماعیوتارنماصورتگیرد،مرتکب
عالوه بر ضبط کاال به دو برابر ارزش کاالی
قاچاق محکومشود .همچنین در واپسین
روزهــای عمر مجلس دهم اصالحیه طرح
تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
بار دیگر در دستور کار صحن قرار گرفت و
نمایندگان با خارج کردن آن از دستور کار،
مخالفت خود را با تفکیک دو بخش وزارت
«صمت»ازیکدیگراعالمکردند.

بازار خبر

خدمات پس از فــروش و نمایندگی
های مجاز بــرای سرویس های اولیه
مراجعه نکند ،حتم ًا گارانتی آن حذف
می شــود .به ایــن معنا که دارنــده آن
خودرو،مصرفکنندهنیستواحتکار
واختفاانجامدادهاست.
▪پیشنهادهای جدید برای عرضه
خودرو به بازار

رئـــیـــس ســــازمــــان حـــمـــایـــت ،از
پیشنهادهای جدید بــرای ثبت نام
خ ــودرو خبر داد .بر ایــن اس ــاس ،به
خــودروســازان پیشنهاد شــده است
که روشی برای ثبت نام خــودرو ارائه
دهند تا هیچ گونه محدودیت ثبت
نامی نداشته باشد .همچنین برای
فروش فوق العاده پیشنهاد شده است
تاازروشقرعهکشیاستفادهشود.در
این خصوص ،عمرانی معاون قضایی

دادستان کل کشور نیز از پیشنهاد
رئیسقوهقضاییهخبردادوگفت :آیت
ا...رئیسیپیشنهادیراارائهکردهکه
روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی
در حال انجام است و آن این است که
خــودرو در بــورس کــاال عرضه شــود.
در ایــن حــال ،گــزارش هــای میدانی
حاکی از این است که در پی هشدارها
و اقــدامــات جــدی وزارت صمت در
خصوص تولید و عرضه خــودرو و نیز
بازگشتشورایرقابت،قیمتخودرو
بین پنج تا  20میلیون تومان کاهش
یافته است .در این باره دیروز موتمنی
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو
گفت :هم اکنون قیمت سایپا 131
در بازار به  72میلیون تومان رسیده و
البتهبرایاینقیمتهممشتریوجود
نداردو کسیحاضربهخریداینخودرو
باقیمت 67میلیونتومانهمنیست.

احداث مجتمع 10هزار میلیاردی و سکوت شرکت گاز!
دیماهپارسالبودکهاحمدتوکلیرئیسدیدهبانشفافیتوعدالتدر نامهای خطاببهبیژنزنگنهوزیرنفت
دربارهریختوپاشمنابعبودجهایدولتدرطرحجدیدشرکتملیگازهشدارداد.طرحیکهقراراستطبق
آنمجتمعیعظیمباعنوانمجتمعاداریمتمرکزشرکتملیگازایراندرزمینیبهمساحت 57هزارو840
مترمربعدرغرببزرگراهشهیدصیادشیرازی،تهرانساختهشود.بااینحال،گزارشخبرگزاریفارسحاکی
ازآناستکهبهرغمگذشتچندماهازطرحماجرایاینپروژهوحتیابالغیهوزیرنفتدرمرداد 97مبنیبر
صرفهجوییوکاهشهزینههادروزارتنفت،اینشرکتدرحالطیکردنمراحلپایانیمناقصاتوشروع
کاراحداثاینمجتمععظیماست .یککارشناسمسکنبااشارهبهقیمت 40تا 50میلیونتومانیزمین
اینطرحبرآوردکردهاستکهمیزانهزینهالزمبرایاحداثاینمجتمع 40طبقه،رقمیدرحدود 10هزار
میلیاردتومانخواهدشد.اینهاهمهدرحالیاستکهنهتنهاساختمانهایموجودبرایاینشرکتکفایت
میکند،بلکهاینشرکتساختمانهایمازادنیزخواهدداشتونیازیبهاحداثمجتمعاداریجدیدنیست.

تسنیم -بانک مسکن اعــام کــرد کــه اق ــدام به
راهانـــدازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری
تسهیالت،بهمنظورتامیننیازهایضروریازقبیل
خرید مسکن ،فروش اقساطی ناشی از مشارکت
مدنیوجعالهکردهاست.متقاضیانمیتوانندقبل
از مراجعه به شعبه ،درخواست خود را ثبت و پس از
آگاهیازضوابطتسهیالتقابلدریافتوتعیینوقت
قبلی،برایپیگیریدرخواستوتکمیلمراحل،به
شعبهانتخابیمراجعهکنند.

تجمعجمعیازکارکنانتعاونیهای
سهامعدالت
صبحدیروزشماریازکارکنانشاغلدردفاترسهام
عدالت به دلیل نامشخص بودن وضعیت شغلی و
مطالباتمعوقهخودتجمعصنفیبرپاکردند.

دالرصرافیملیترمزبرید
دیــروز ظهر قیمت دالر در صرافی ملی با افزایش
 350تومانینسبتبهصبحوافزایش 400تومانی
نسبتبهپایانروزکاریدوروزقبل 16،هزارو200
تومانمعاملهشد.بدینترتیبنرخفروشدالردراین
صرافیهابهقیمتبازارآزادرسید.

احرازهویتغیرحضوریسهامداران
عدالتکیاجرامیشود؟
ایرانآنالین-فهیمیسخنگویستادسهامعدالت
در خصوص زمان راه اندازی سامانه غیر حضوری
احــراز هویت برای دریافت کد بورسی گفت :این
سامانهقراراستدرتاریخ ۸خردادراهاندازیشود.

آمار 7هزارهزارمیلیاردتومانی
جهانگیریازداراییهایدولت
فــارس  -معاون اول رئیسجمهور گفت :دولت
ایران دولتی ثروتمند است که بر اساس برآوردهای
انجامشده وزارت اقتصاد ،بــدون در نظر گرفتن
داراییهای ملی ،نفت ،گاز و معادن ،داراییهای
دولتایرانهفتهزارهزارمیلیاردتوماناست.

حماىت مسئوالن از بزرگترىن مجتمع مشاغل خودروىى کشور

خـروج"بسـاروج" از بن بست مشـکالت
مهمترىن مشکل و دغدغه بزرگ خرىداران سوله هاى اىن مجتمع ،نبود انشعاب برق است
برق مشهد :براى تامین برق مورد نیاز مجتمع هیچ مشکلى وجود ندارد

Mashhad Car Repairs & Mechanics
قراراست بزرگترین مجتمع خودرویى کشور باشد .قرار
است همه تعمیرکاران و مشاغل خودرو على الخصوص
خودروهاى سنگین در محدوده هاى سیدى ،گاراژدارها،
کوشش و امام خمینى به این مجتمع منتقل شوند.
شهر مشهد از دیرباز با ورودى هاى زشت و ناخوشایندى
رو به رو بوده بهگونه اى که از مبلمان شهرى در ورودى
ها و حتى در برخى از مناطق آن از جمله گاراژدارها،
سیدى،کوشش و...خبرى نیست.
تعمیرگاه ها از ورودى اصلى شهر مشهد در محورهاى
نیشابور تا کوچه پس کوچههاى ابتدایى این کالن شهر
در خیابانهاى سیدى  ،گاراژدارها و کوشش ادامه دارد.
آالیندگى صوتى و زیست محیطى ،ایجاد ترافیک ،گالیه
هاى ساکنان و اهالى این مناطق ،شلوغى و کثیفى معابر
و بسیارى از معضالت دیگر باعث شد تا مسئوالن در 2دهه
قبل به صرافت بیافتند تا دستى بر سر و روى ورودى
مشهد بکشند و حداقل تعمیرگاههاى خوروهاى سنگین
این محدودهها به «مجتمع مشاغل خودرویى مشهد »
(بساروج) در مجاورت روستاى دهغىبى منتقل شود.
زمىن گسترده ،نزدیکى به مشهد ،جابجایى و انتقال
کارخانه کمپوست و حل مشکل دفن زباله ،نزدیکى مجتمع
به محل سکونت سهام داران و خریداران ،ارزش اقتصادى
مجتمع و ارزش افزوده آن ،عبور آزاد راه حرم تا حرم از

مجاورت پروژه ،نبود ترافىک ،ایجاد خط  3قطار شهرى
و نزدیکى آن به پروژه ،قرار گرفتن در مسىر قطار بىنالود
ـ مشهد و مجاور بودن با کنارگذر مشهد و آزادراه مشهد
از دیگر ویژگى هاى موقعىتى این پروژه است که بزرگ
ترین مجتمع مشاغل خورویى کشور محسوب مى شود.

نگاهى به مجتمع

امروز که نزدیک یک سال و نىم از شروع دوباره اجراى
مجتمع مىگذرد ،با نگاه به  2۰سال گذشته مجتمع باید
افسوس خورد که چرا احىاى دوباره آن به سال  ۹۷افتاد.
واقعا نمىشد زودتر این امر مهم انجام شود؟!
تعمیرکاران این مجتمع را که با مساحت یک میلیون و

 ۵۷۰هزار متربع براى ساخت  ۱۹2۰واحد تجارى صنفى
مجوز گرفته ،بهترین مکان براى احداث مجتمع مىدانند.
خاکبرداریهاى وسىع و اجراى تعداد زیادى از سوله ها
حکایت از عزم آن زمان دارد و امروز هم شاهد آمادهسازى
خىابانها و قطعات در بخش دیگرى از مجتمع هستىم که
روزهاى خوبى را نوید مىدهد .این پروژه در کشور بى نظىر
است و جدا از تجمىع همه تعمىرکاران ،مشهد را از آلودگى طرح مشکالت
هاى زیست محىطى و صوتى و ...نجات خواهد داد .در این مدت اگر چه مشکالتى از سوى منابع طبىعى،
اتحادیه ،اعضا ،مجرى طرح آزاد راه حرم تا حرم ،شرکت
نحوه شکل گىرى مجتمع
نفت و حریم خطوط انتقال و  ...ایجاد شده است اما این
ناصر سپهر تمدنى وکىل تام االختىار اتحادیه خدمات پــروژه بزرگ تا امــروز که تقریبا همه مسئوالن امنىتى،
خ ــودروی ــى مشهد و مــدیــر اجــرایــى مجتمع مشاغل قضایى و اجرایى تاکىد بر تسریع در اجــراى مجتمع را
خودرویى مشهد به گــروه نگاه نو گفت :اصل ماجراى دارنــد ،مشکالت را پشت سرگذاشته و حتى طى این
شکل گىرى این مجتمع به  2۰سال قبل باز مى گردد .مدت تاکىد کرده اند که کار خود را براى انتقال مشاغل
سال  ۷6استاندارى و اتحادیه خودرویى مشهد تصمىمى و ساخت و تکمىل پروژه تسریع کنىد.
براى انتقال تعمىرگاه هاى خوروهاى سنگىن از خىابان
هاى عمومى مشهد مى گىرند تا از سروصداى تعمىرگاه
برق ،دغدغه اصلى خرىداران
ها در مجاورت واحدهاى مسکونى کاسته و نسخه تردد
با ورود به ایــن مجتمع و در حالى که برخى سوله ها
کامىون ها و اتوبوس ها جهت تعمىر در مشهد را بپىچند.
پــس از گذشت  2۰ســال همچنان خــاک مــى خــورد،
آن زمان و با حمایت مهندس مقدورى مدیرکل وقت دفتر
شاهد هستىم برخى از تعمىرکاران فعالىت خــود را
فنى استاندارى خراسان رضوى و طى جلساتى مقرر شد
به اینجا منتقل کــرده انــد و برخى در همىن اواخــر یا
تمام تعمىرگاه ها در نزدیک ترین نقطه به شهر مشهد و در

قالب یک مجتمع جمع شوند و در نهایت با بررسى هایى
که صورت گرفت ،ده غىبى (بساروج) براى ایجاد این
مجتمع در نظر گرفته شد .بااین تصمیم ،زمىنى ملکى در
این محدوده خریدارى شد و استاندارى نىز مجوز و پروانه
ساخت ۱۹2۰سوله تعمىرگاهى را صادر کرد.

کردیم اما شرکت برق در این سال ها آن قدر دست دست کرد تا کار خوابىد.
ماجراى برق
تمدنى در رابطه با مشکل برق گفت :سال  83جلساتى با شرکت مربوطه براى او ادامه مى دهد :بعد از مدتى  ،دوباره براى انتقال برق پىگىرى کردیم و دراین
برق رسانى به سوله هاى تعمىرگاهى داشتىم  .تصمىم گرفته شد که شرکت برق پىگىرى ،شرکت برق هر انشعاب را 8۰۰هــزار تومان اعالم کرد.با این اعالم
دو هزار انشعاب برق را که آن زمان هر انشعاب 3۰۰هزار تومان بود به ما بدهد 2۵،نفر از اعضا توانستند این مبلغ را واریز کنند،اما شرکت برق گفت براى 2۵نفر
و ما هر بار ،تعدادى از اعضا را به شرکت برق براى گرفتن انشعاب معرفى مى برق نمى دهد.در مراجعات بعدى گفته شد هر انشعاب برق  ۵مىلىون و  ۷۵۰هزار

حــدود  ۵۰۰سوله ایجاد شده اما بــراى گرفتن امتىاز
برق با مشکل روبرو هستند و مىگویند تا زمانى که برق
نباشد،کسى حاضر نىست از داخل شهر به اینجا بىاید
و کسب وکار خود را به اینجا منتقل کند .محمد جواد
خسروى از تعمىرکاران قدیمى و پىشکسوت مشهد است

تومان شده است.باز هم قبول کردیم و گفتىم که اعضاى ما به خاطر آنکه سریع تر مجتمع از روشنایى برخوردار است .در حال حاضر  38نفر از اعضا در منطقه 3
مجتمع هزینه انشعاب برق را واریز کرده اند اما چرابرق نمى دهند؟
تعمىرگاهایشان سرپا شود ،حاضرند مبلغ را واریز کنند.
کردیم،اما
معرفى
برق
انشعاب
تمدنى مى گوید :دوباره  6۰نفر را براى دریافت
خىابان هاى مجتمع آماده است و اگر شرکت برق اقدام به نصب تىرهاى برق کند و
شرکت برق گفت که تا  3۰۰نفر از اعضا پول انشعاب برق را واریز نکنند ،برق
به اعضا ثابت شود که حرکتى براى تامىن برق انجام شده ،یقىنا همکارى بىشترى
نمى دهد .البته با صرف  ۱۰۰مىلىون تومان هزینه اکنون مسىرهاى اصلى خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق مشهد:

برای تامین برق مجتمع خدمات

مستقر شده یا مشغول تکمىل واحد و استقرار هستند.
استقرار برخى از تعمىرکاران نقطه امىد و نوید بخش حل
معضالت شهرى و فرداى روشن این پروژه بزرگ است
اما آنها گالیه هایى دارند ،ایجاد شبکه برق و استفاده از
انرژى برق براى کسب وکار و رونق منطقه ضرورتى انکار
ناپذیر است.

که در حال حاضر با وجود همه محدودیت ها و مشکالت
در یکى از سوله هاى مجتمع مشغول فعالىت مى باشد.
وى بــه خــبــرنــگــار مــا گــفــت :در منطقه یــک مجتمع،
مشغول کــار هستم و بـــراى امــتــىــاز و انــشــعــابــات برق
 2۷آمپر نىز در سال  ۹۷پول کامل واریــز کــردم و پس
از واریـــز از مــا تعهد گرفتند کــه باید  4۰نفر باشىم.
4۰نفر جمع شده ایم اما جــواب درستى نمى دهند.
حاضریم برق موقت بدهند ،همىن کار هم انجام نشده
واالن که کابل و ستون هایى نصب شده حداقل با یک
کنتور ،برق ما را تامىن کنند.
محمدعلى مىر حــدادیــان که در منطقه 3مستقر مى
باشد و به کار تراشکارى مشغول است گفت :تراشکارى
بــدون بــرق امکان پذیر نىست یکسال اســت که حدود
8مىلىون تومان پرداخت کرده ایم اما شرکت برق اعالم
کرده که تعداد متقاضىان نباید کمتر از  4۰نفر باشد.
خبىرى از دیگر خریداران مى گوید :براى استفاده از
انرژى برق و انشعاب آن دوندگى هاى زیادى کرده ایم
و بسىارى از خریداران را براى واریز وجه انشعاب تشویق
کردیم اما متاسفانه نتىجه ،مطلوب ما نبوده و جواب دقىق
و قانع کنندهاى نگرفتهایم.

خودرویی مشهد هیچ مشکلی نداریم

مهندس على سعىدى مدیرعامل شرکت توزیع نىروى برق شهرستان
مشهد در رابطه با تامىن برق مجتمع خدمات خودرویى مشهد به گروه
نگاه نو گفت :موضوع تامىن برق واحدهاى کارگاهى بساروج از حدود ۱۰
سال قبل مطرح و در همه موارد با نمایندگان آنها مذاکره و شرکت برق
مشهد برابر صورتجلسه هاى موجود براى تسهىل تامىن برق آنها همه
گونه مساعدت نموده است و هم اکنون هم تعدادى از واحدهاى کارگاهى
برقدار هستند و چند خىابان هم تىرگذارى شده است.
وى تصریح کرد :درعىن حال مجدد ًا اعالم مى شود باتوجه به اینکه سىاست
شرکت توزیع برق مشهد کمک به بخش کارگاهى و صنعتى مى باشد این
شرکت به شرط اینکه نمایندگان آن مجموعه به قولهاى خود عمل کنند
آمادگى هرگونه مساعدت برابر آیىن نامه برق را دارد
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